
A Joint Stock Company with Gulf Capital – PO Box 15385 Jeddah 21444

National Address: 2904 Jeddah 23422 – 7462 K.S.A

Supervised & controlled by Saudi Central Bank with license number: 1218

CR: 4030153575 – Tel: +966 12 6036300 Fax: +966 12 6036318

شركة مساهمة برأس مال خليجي – ص.ب: 15385 جدة 21444

العنوان الوطني: 2904 جدة 23422 – 7462 المملكة العربية السعودية

خاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي بترخيص رقم: 1218

س.ت: 4030153575 – هاتف: 6036300 12 966+  فاكس: 6036318 12 966+

- 1 -

التعرفة البنكية بنك الكويت الوطني
Banking tariff National Bank of Kuwait

بيان الخدمة المصرفية

الحد 
األقصى 

للتعرفة 
البنكية

Maximum 
Banking 
Tariff

Banking Service Description

	 .حسابات العمالء: . 	 Customer Accounts:

Freea. Opening an accountمجانًافتح حساب	. 

انخفاض الرصيد عن الحد ب. 
المطلوب

 Noneb. Balance is less than reqiredال يوجد
limit

	 .كشف الحساب. 	 Account Statement

:At Branchعن طريق الفرع:

 SARa. Statement for less than one 2525 ريالكشف حساب 	قل من سنة	. 
year

كشف حساب من سنة إلى ب. 
خمس سنوات

SARb. Statement for 1-5 years 3030 ريال

 SARc. Statement for more than 5050 ريالكشف حساب 	كثر من 5 سنوات	. 
five years

 الكترونيًا )اإلنترنت/الهاتف المصرفي
/الصراف اآللي ..(:

Electronically (internet, telephone, 
ATM..):

كشف الحساب الشهري بالبريد 	. 
السعودي العادي 	و البريد 

اإللكتروني

 Freea. Monthly statement byمجانًا
regular mail or email 
electronically

كشف حساب مختصر على جهاز ب. 
الصراف اآللي

 Freeb. ATM mini statementمجانًا
electronically
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السحب النقدي من الفرع . 	
باستخدام قسيمة السحب

	 .Freeمجانًا Cash Withdrawal 
using a withdrawal 
Form at the Branch

	 .بطاقات مدى الصراف اآللي ونقاط البيع:. 	 MADA ATM and POS Cards:

إصدار بطاقة صراف آلي لكل 	. 
حساب

 Freea. Issuance of ATM card for anمجانًا
account

السحب/اإليداع النقدي على جهاز ب. 
الصراف اآللي

 /Freeb. ATM cash withdrawalمجانًا
deposit

استخدام العميل لبطاقة مدى 	. 
على نقاط البيع

 Freec. Use of mada cards at POSمجانًا
terminal by customers

Freed. Renewal of ATM cardمجانًاتجديد بطاقة الصراف اآلليد. 

إعادة إصدار بطاقة صراف آلي 	. 
سحبت من جهاز الصراف اآللي

 Freee. Re-issuance of ATM cardمجانًا
retained by an ATM

خدمة نقد )الحصول على النقد و. 
عند الشراء عبر نقاط البيع(

 Freef. Naqad service (purchaseمجانًا
with cash back)

إعادة إصدار بطاقة صراف آلي ز. 
)مفقودة/تالفة/خطأ في الرقم 

السري 3 مرات(

 SARg. Re-issuance of ATM card 3030 ريال
(lost/damaged/ 3 invalid 
passwords)

 SARh. Issuance of an additional 3030 ريالإصدار بطاقة صراف آلي إضافية	. 
ATM card

سداد الفواتير والخدمات الحكومية الكترونيًا . 	
)نظام سداد(:

. 	 Electronic Payment of  Bills and 
Government Services (SADAD):

 Freea. Government servicesمجانًاسداد الخدمات الحكومية	. 
payment

 Freeb. Payment of bills andمجانًاسداد الفواتير والخدماتب. 
services

 Freec. SADAD Account for onlineمجانًاحساب سداد للدفع اإللكتروني	. 
payment
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	 .التحويالت والخدمات المصرفية:. 	 Banking Transfer & Services At Branch:

:At Branchعن طريق الفرع:

 التحويل من حساب آلخر	. 
داخل البنك

 Freea. Transfer to another accountمجانًا
within the same bank

 تأسيس 	مر دفع مستديمب. 
)مرة واحدة(

 15SAR 15b. Setting up a standing ريال
payment order(one time)

التحويل من بنك آلخر داخل 	. 
 المملكة عبر نظام سريع

)نفس اليوم(

 25SAR 25c. Transfer to another bank ريال
inside the Kingdom through 
SARIE (same day)

التحويل من بنك آلخر داخل د. 
 المملكة عبر نظام سريع

)آجلة(

 15SAR 15d. Transfer to another bank ريال
inside the Kingdom through 
SARIE (forward)

 التحويل إلى بنك	. 
خار	 المملكة

 75SAR 75e. Transfer to a bank ريال
outside the Kingdom

 تعديل / الغاء حوالةو. 
خار	 المملكة

 25SAR 25f.  Change/cancel transfer ريال
outside the Kingdom

الكترونيًا )اإلنترنت/الهاتف 
المصرفي/الصراف اآللي..(:

Electronically (internet, 
telephone and ATM):

التحويل من حساب آلخر داخل ز. 
البنك

 Freeg. Transfer to another accountمجانًا
within the same bank

 Freeh. Identification of aمجانًاتعريف مستفيد للتحويل اليه	. 
beneficiary for fund transfer

 تأسيس 	مر دفع مستديمط. 
)مرة واحدة(

 SARi. Setting up a standing 1010 ريال
payment order (one time)

التحويل من بنك آلخر داخل ي. 
 المملكة عبر نظام سريع

)نفس اليوم(

 SARj. Transfer to another bank 77 ريال
inside the Kingdom through 
SARIE (same day)

التحويل من بنك آلخر داخل 	. 
 المملكة عبر نظام سريع

)آجلة(

 SARk. Transfer to another bank 55 ريال
inside the Kingdom through 
SARIE (forward)
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 التحويل إلى بنكل. 
خار	 المملكة

 SARl. Transfer to a bank 5050 ريال
outside Kingdom

تعديل / الغاء حوالة خار	 م. 
المملكة

 SARm. Change/cancel! transfer 1515 ريال
outside Kingdom

	 .الشيكات:. 	 Checks:

 إصدار دفتر شيكات	. 
)25 شيك(

 Freea. Issuance of a checkbookمجانًا
(25 checks)

 إصدار دفتر شيكات إضافيب. 
)25 شيك(

 SARb. Issuance of an additional 1010 ريال
checkbook (25 checks)

SARc. Issuance of a bank check 1010 ريالإصدار شيك مصرفي	. 

SARd. Revocation of a bank check 1010 ريالإلغاء شيك مصرفيد. 

 إصدار شيك مصرفي	. 
)عملة 	جنبية(

 SARe. Issuance of a bank check 1515 ريال
(foreign currency)

 إلغاء شيك مصرفيو. 
)عملة 	جنبية(

 SARf. Revocation of a bank check 1515 ريال
(foreign currency)

طلب نسخة شيك تاريخ صرفه ز. 
إلى سنة

 SARg. Requesting a copy of a 1010 ريال
check dated to one year

طلب نسخة شيك تاريخ صرفه 	. 
	كثر من سنة

 SARh. Requesting a copy of a 2020 ريال
check dated more than one 
year

	 .رسوم عمليات الشبكة الخليجية. 	 GCCNet Transaction Fees

السحب النقدي على الصراف 	. 
اآللي داخل دول الخليج

 10SAR 10a. Cash withdrawal within Gulf ريال
countries

استفسار عن الرصيد على ب. 
الصراف اآللي داخل دول الخليج

 3SAR 3b. Balance inquiry within Gulf ريال 
countries

إستخدام العميل لنقاط البيع 	. 
داخل دول الخليج

 Freec. Customer use of GCC cardsمجانًا
at POS terminals within Gulf 
countries
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	 .رسوم عمليات الشبكات الدوليه. 	 International Network Transaction Fees

السحب النقدي لبطاقات 	. 
(Debit) الحسم المباشر

 25SAR 25a. Cash withdrawal for debit ريال
cards

Cash withdrawal from credit cardsالسحب النقدي من البطاقات اإلتمانية

 75SAR 75b. Withdrawal of SAR 5,000 or ريالسحب مبلغ 5,000 ريال 	و 	قلب. 
less

3% بحد سحب مبلغ 	كبر من 5,000 ريال	. 
	قصى 300 

ريال

%3 Max. 
SAR 300

c. Withdrawal of more than 
SAR 5,000

رسوم اإلعتراض على البطاقات د. 
اإلتمانية )في حال كان اإلعتراض 

خاطئ(

 50SAR 50d. d. Credit card dispute fee ريال
(if wrong dispute)

استفسار عن الرصيد على 	. 
الصراف اآللي

3.5SAR 3.5e. Balance inquiry on ATM ريال 

		 .رسوم صناديق األمانات. 		 Safe Deposit Boxes

الرسوم السنوية لصناديق 	. 
األمانات للحجم الصغير

1,000SAR 1,000a. Small SDB annual fees ريال

الرسوم السنوية لصناديق ب. 
األمانات للحجم المتوسط

1,500SAR 1,500b. Medium SDB annual fees ريال

الرسوم السنوية لصناديق 	. 
األمانات للحجم الكبير

2,000SAR 2,000c. Large SDB annual fees ريال

الرسوم السنوية لصناديق د. 
األمانات للحجم الكبير جدًا

3,000SAR 3,000d. X large SDB annual fees ريال

1,000SAR 1,000e. SDB lock fees ريالرسوم قفل صناديق األمانات	. 


